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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 

W  chwili  obecnej  (stan  na  4.06.2012  r.)  Zarząd  Główny  Akademickiego  Związku

Sportowego  nie  opracował  jeszcze  klasyfikacji  końcowej  Mistrzostw,  bowiem  nie  zostały

zakończone  wszystkie  rozgrywki.  W  związku  z  tym  nie  znane  jest  miejsce  Katolickiego

Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  ani  w  typach  Uniwersytetu  ani  też  w  klasyfikacji

generalnej Mistrzostw.

Zdobyliśmy  jak na razie 14 medali  indywidualnych i drużynowych na Akademickich

Mistrzostwach Polski. 

Trójbój siłowy

Sekcja  trójboju  siłowego  mężczyzn  na  rozegranych  w  dniach  27-29.04.2012  r.  w

Poznaniu,  Akademickich  Mistrzostwach  Polski  w  trójboju  siłowym  klasycznym  zdobyła  7

medali. Trenerem sekcji jest mgr Sebastian Winiarski.

Medale indywidualne zdobyli:
 Piotr Nowicki (mediteranistyka, stacjonarne I stopnia) 

- I miejsce i złoty medal w klasyfikacji generalnej w kat. wag 59;

- I miejsce i złoty medal w typach Uniwersytety w kat. wag 59;

 Patryk  Kozłowski (WZPiNoG  w  Stalowej  Woli,  prawo,  stacjonarne  jednolite

magisterskie)

- III miejsce i brązowy medal w klasyfikacji generalnej w kat. wag. 105;

- II miejsce i srebrny medal w typach Uniwersytety   w kat. wag. 105

 Wojciech  Pieczaba (WZPiNoG  w  Stalowej  Woli,  prawo,  stacjonarne  jednolite

magisterskie)

- II miejsce i srebrny medal w typach Uniwersytety w kat. wag. 120;

 Andrzej  Miśkiewicz (WZPiNoG  w  Stalowej  Woli,  prawo,  stacjonarne  jednolite

magisterskie)

       - III miejsce i brązowy medal w typach Uniwersytety w kat. wag. + 120

Medal drużynowy:
- II miejsce i srebrny medal w typach Uniwersytety
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Judo

Zawodnik sekcji judo k i m – Paweł Wójcik (pedagogika, stacjonarne II stopnia), bardzo

dobrze  zaprezentował  się  podczas  rozgrywek  strefowych  i   uzyskał  awans  do  finału,  który

rozegrany został w dniach  20-21.04.2012 r. w Bytomiu. Wywalczył tam II miejsce i  srebrny

medal w typach Uniwersytety. Trenerem sekcji jest mgr Rafał Poniewozik.

Maraton

Trzy medal zdobyła sekcja lekkiej atletyki, której studenci wystartowali w rozgrywkach o Puchar

Zarządu Głównego AZS w maratonie,  zaliczanego  do klasyfikacji  Akademickich  Mistrzostw

Polski w maratonie. Zawody jak co roku odbyły się w Katowicach 3.05.2012 r. 

Medale indywidualne zdobyli:

 Paweł Szabat (WZPiNoG w Stalowej Woli , prawo, stacjonarne jednolite magisterskie) –

I miejsce i złoty medal

 Paweł Antoń (administracja, stacjonarne II stopnia) -  II miejsce i srebrny medal

Medal drużynowy: I miejsce i złoty medal

Trenerem sekcji jest mgr Barbara Pudło.
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Tenis stołowy

Drużyna  kobieca  sekcji  tenisa  stołowego  KUL,  po  rozgrywkach  strefowych,  pewnie

pokonała rywalki i weszła do finału Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, które

rozegrane  zostały  w  dniach  14-16.04.2012  r.  we  Wrocławiu.  Tam  prowadzona  przez  mgr

Wiesława Dzięcioła drużyna zdobyła 2 medale:

 III miejsce i brązowy medal w klasyfikacji generalnej 

 I miejsce i złoty medal w typach Uniwersytety

Drużynę po medale poprowadziła Renata Gumula (pedagogika, stacjonarne II stopnia) - kapitan

a oprócz niej grały: Marta Smętek (pedagogika, stacjonarne I stopnia), Wiktoria Kamińska 

(ekonomia, stacjonarne I stopnia), Kamila Maruszczak (filozofia przyrody nieożywionej, 

stacjonarne II stopnia), i Eliza Lewoszewska (filologia angielska, stacjonarne II stopnia).
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Aerobik sportowy

Znakomicie  spisała  się  zawodniczka  sekcji  aerobiku  sportowego,  Izabela  Fabian

(psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie), która na akademickich Mistrzostwach Polski w

aerobiku sportowym, rozegranych we Wrocławiu w dniach 12-15.04.2012 r. zajęła II miejsce i

zdobyła  srebrny medal w typach Uniwersytety.  Jest to pierwszy medal Mistrzostw Polski w

historii istnienia sekcji. Warto nadmienić, że na terenie województwa lubelskiego tylko Katolicki

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  prowadzi sekcję aerobiku sportowego. 

Trenerem sekcji jest  mgr Joanna Kubińska. W II semestrze roku akademickiego 2011/2012

zastępowała ją mgr Agata Bujak.
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

W roku akademickim 2011/2012 studenci AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II dzielnie rywalizowali i miejsce na podium w końcowej klasyfikacji Akademickich

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. To największa impreza sportowa studentów w naszym

regionie.  Tegoroczne  rozgrywki  nasi  studenci  zakończyli  na  IV  miejscu  w  klasyfikacji

generalnej.  Do  rozgrywek  zgłoszonych  zostało  18  uczelni  wyższych  z  terenu  województwa

lubelskiego.

W poszczególnych dyscyplinach drużyny AZS KUL uplasowały się na następujących pozycjach:

Badminton kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, której trenerem jest Tomasz Kamiński,

w turnieju  indywidualnym  kobiet  zajęła  I  miejsce  zaś  mężczyzn  IV  miejsce.  W  turnieju

drużynowym k i m – AZS KUL uplasował się na V miejscu.  

Biegi przełajowe kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL,  którą trenuje mgr Barbara Pudło, po

dwóch rundach w klasyfikacji drużynowej kobiet zajęła III miejsce zaś w klasyfikacji mężczyzn

zajęła IV miejsce. 

Brydż  sportowy  –  drużyna  AZS  KUL,  którą  trenuje  mgr  Zbigniew  Pyda  w  klasyfikacji

drużynowej k i m po 2 rundach zajęła III miejsce. 

Ergometr  wioślarski  kobiet  i  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  której  trenerem  jest  mgr

Sebastian  Winiarski,  po  dwóch  rozegranych  rundach  (jesiennej  i  wiosennej)  zarówno  wśród

kobiet jak i wśród mężczyzn zajęła IV miejsce. 

Futsal  kobiet –  drużyna  AZS  KUL,  której  trenerem  jest  mgr  Jerzy  Dumbal,  została

sklasyfikowana na miejscu V.

Futsal  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  której  trenerem jest  mgr  Jerzy  Wyroślak  zajęła  w

końcowej klasyfikacji miejsce IV uzyskując awans do ½ finału AMP.

Judo kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, której trenerem jest mgr Rafał Poniewozik,  po

dwóch rundach w klasyfikacji drużynowej kobiet zajęła miejsce V, zaś wśród mężczyzn miejsce

III.

Koszykówka kobiet – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Arkadiusza Czarneckiego,

w klasyfikacji końcowej zajęła miejsce III. 

Koszykówka  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  prowadzona  przez  mgr  Wojciecha  Paszka,

w klasyfikacji końcowej wywalczyła miejsce IV.

Lekka atletyka kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Barbara Pudło, w

klasyfikacji drużynowej kobiet zajęła miejsce I, zaś wśród mężczyzn miejsce II. 
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Narciarstwo alpejskie kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Krzysztof

Sagan, w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zajęła miejsce VII.

Piłka  nożna  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  którą  prowadzi  mgr  Jerzy  Wyroślak,  zajęła

w końcowej klasyfikacji miejsce IV

Piłka ręczna kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Piotr Pietroń, zajęła

w końcowej klasyfikacji kobiet miejsce III  zaś w klasyfikacji mężczyzn miejsce V.

Pływanie kobiet  – drużyna AZS KUL, którą prowadzi mgr Iwona Szyłejko, zajęła VI miejsce

w końcowej klasyfikacji drużynowej

Pływanie  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  której  trenerem  jest  mgr  Krzysztof  Sagan  w

klasyfikacji końcowej po 2 rundach zajęła miejsce V. 

Siatkówka kobiet –  drużyna  AZS KUL,  której  trenerem jest  mgr  Małgorzata  Januszewicz,

zajęła miejsce V.

Siatkówka mężczyzn –  drużyna  AZS KUL, której  trenerem jest  mgr Piotr  Olejarnik,  zajęła

w końcowej klasyfikacji miejsce V.

Siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn – drużyna kobiet AZS KUL, prowadzona przez mgr

Małgorzatę  Januszewicz  w  klasyfikacji  końcowej  zajęła  miejsce  II.  Natomiast  drużyna

mężczyzn, prowadzona przez mgr Piotra Olejarnia zajęła miejsce III.

Snowboard mężczyzn – drużyna AZS KUL prowadzona przez mgr Krzysztofa Sagana zajęła

drużynowo w końcowej klasyfikacji mężczyzn miejsce III.

Streetbasket kobiet i mężczyzn  – AZS KUL, drużynowo w końcowej klasyfikacji kobiet zajął

miejsce II, zaś wśród mężczyzn miejsce III.  Sekcję kobiecą prowadzi mgr Arkadiusz Czarnecki,

zaś męską – mgr Wojciech Paszek.

Szachy kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, prowadzona przez mgr Zbigniewa Pydę, zajęła

w  końcowej  klasyfikacji  turnieju  indywidualnego  (po  2  rundach)  miejsce  I.  W  turnieju

drużynowym (po 2 rundach) drużyna zajęła miejsce III w końcowej klasyfikacji.

Tenis stołowy kobiet i mężczyzn  - rozgrywki w tej dyscyplinie są najbardziej rozbudowane.

W turnieju  drużynowym  (po  2  rundach)  w  końcowej  klasyfikacji  drużyna  AZS  KUL,

prowadzona przez mgr Wiesława Dzięcioła wśród kobiet zajęła I miejsce, zaś wśród mężczyzn

III miejsce. W turnieju indywidualnym po dwóch rundach reprezentacja kobiet zajęła miejsce 1

zaś reprezentacja mężczyzn - miejsce IV. 

Tenis  ziemny  kobiet  i  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  trenowana  przez  mgr  Jarosława

Dobosza, w końcowej klasyfikacji drużynowej  zarówno kobiet  jak i mężczyzn zajęła miejsce

III.

Trójbój  siłowy  mężczyzn –  drużyna  AZS  KUL,  prowadzona  przez  mgr  Sebastiana

Winiarskiego, zajęła drużynowo w końcowej klasyfikacji miejsce II.
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Wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn – drużyna AZS KUL, trenowana przez inż. Monikę

Prokopiuk w końcowej drużynowej klasyfikacji zajęła miejsce II wśród kobiet oraz miejsce V

wśród mężczyzn.
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UDZIAŁ STUDENTÓW KUL W IMPREZACH
OGÓLNOPOLSKICH I WOJEWÓDZKICH

 

Piłka nożna halowa

 Wyższe  Seminarium Duchowne Diecezji  Zamojsko-Lubaczowskiej  zajęło  II  miejsce

i zdobyło  srebrny medal podczas rozegranych  24 marca 2012 r. w Biłgoraju - IV Mistrzostw

Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej.

Drużyna WSD –ZAMOŚĆ LUBACZÓW wystąpiła w składzie: 

al. Krzysztof Sosnowski (V rok),  al. Maciej Banach (V rok),  al. Łukasz Malec  (V rok), al.

Łukasz Młodziński (IV rok), al. Kamil Boć (II rok), al. Łukasz Krzemiendak (II), al. Daniel

Litwin (II), al. Michał Efner (I rok)

Trenerem i opiekunem sekcji gier zespołowych dla Wyższych Seminariów Duchownych

jest mgr Stanisław Lis.

Koszykówka

Podczas  rozegranych  w  dniach  28.04.2012  r.  w  Gdańsku  III  Mistrzostwach  Polski

Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w koszykówce - Metropolitalne Seminarium Duchowne

Diecezji  Lubelskiej  zajęło  III  miejsce zdobywając  brązowy  medal.  Drużyna  wystąpiła  w

składzie:  dn  Paweł  Zdybel,  dn  Grzegorz  Krupa,  Paweł  Berezka,  Tadeusz  Fac,  Piotr
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Mazurek,  Michał  Guz,  Paweł  Gołofit,  Franciszek  Wróbel,  Sebastian  Kostecki,  Dawid

Gołąb, Remigiusz Widz.

Chód sportowy

III  miejsce i  brązowy  medal wywalczyła  w  chodzie  sportowym  także  Monika

Nawrocka,  studentka  KUL  (zarządzanie,  studia  stacjonarne  I  stopnia),  na  rozegranych  w

Zaniemyślu 21.04.2012 r.  Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Nordic Walking

I  miejsce i  złoty  medal w  kategorii  K18-29  na  dystansie  5  km  przypadł  Darii

Gwiazdowskiej (prawo,  studia  stacjonarne  jednolite  magisterskie)  na  rozegranych  IV

Mistrzostwach Polski Nordic Walking (Polanica Zdrój, 5.05.2012).

Bieg po schodach

Daria Gwiazdowska (Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie) zajęła  III miejsce w

kat.20 i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Biegu po Schodach jakie odbyły się

27.11.2011  r.  w  Katowicach.  Schodów  do  pokonania  było  aż  702  a  meta  dla  zawodników

kończyła się na 30 piętrze katowickiego wieżowca Altus

Karate

Dnia 12.05.2012 r. w Warszawie odbył się Akademicki Puchar Polski Karate Shorin-

Ryu. Student KUL – Maciej Moczydłowski (socjologia, stacjonarne II stopnia) zajął I miejsce i

zdobył złoty medal w konkurencji shuyo waza  kumite. Trnerem sekcji jest mgr Marcin Frelich.
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Taekwondo

 Dnia  8.10.2012  r.  w  Krynicy  Zdroju  odbyły  się  XIV  Międzynarodowe  Mistrzostwa

Małopolski  w  Taekwondo  Olimpijskim.  Studentka  KUL  –  Agata  Gołębiowska (filozofia

przyrody ożywionej, stacjonarne II stopnia) zajęła tam III miejsce zdobywając brązowy medal. 
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